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Uvodna opomba: Standardni postopki ravnanja ne predstavljajo smernic zdravljenja raka 

telesa maternice. Opredeljujejo standarden potek obravnave bolnic, od prve predstavitve na 

Onkološkem inštitutu do ambulantnega spremljanja po zaključenem zdravljenju. 

 

1. Predstavitev ginekološko onkološkemu konziliju 

 

Konzilij na Onkološkem inštitutu: Tim specialistov pregleda spremljajočo dokumentacijo in po 

potrebi bolnico. Sledi odločitev o načinu zdravljenja. Po predstavitvi možnih terapevtskih 

pristopov je bolnica aktivno vključena v odločanje. V primeru, da konzilij sklene, da je 

indicirano obsevanje, radioterapevt bolnici (v kolikor je prisotna na konziliju) okvirno predstavi 

časovne okvire, pričakovani rezultat in možne neželjene stranske učinke zdravljenja. Uvrsti jo 

na čakalno listo za obsevanje in jo naroči na prvi ambulantni pregled pred pričetkom 

zdravljenja. Pregled je indiciran tudi v primeru, da je bila bolnica že pregledana na OI in da 

sta v popisu zabeležena anamneza in status. Namen specialističnega pregleda pri 

radioterapevtu je namreč natančnejša razlaga postopkov zdravljenja, podpis osveščene 

privolitve in določitev terminov preiskav, ki so nujne za izpeljavo zdravljenja. Če uvrstitev na 

obsevanje ni urgentna, ali če obstajajo določene nejasnosti v zvezi z načrtovanim 

zdravljenjem, radioterapevt uvrstitveni list pred dejansko uvrstitvijo predstavi sodelavcem v 

timu za ginekologijo/brahiterapijo na timskem sestanku (ob ponedeljkih zjutraj).Sestra bolnici 

izroči kartonček z datumom tega pregleda. V primeru odločanja v bolničini odsotnosti ji 

administracija po pošti ali telegramu pošlje obvestilo o datumu pregleda.  Konzilij zabeleži 

kratek povzetek bolezni, mnenje o terapevtskem pristopu in morebitne dodatne opombe v 

popis.  

 

Konzilij na ginekološki kliniki, UKC LJ: V primeru, da je bolnica timu specialistov prvič 

predstavljena v okviru konzilija na ginekološki kliniki, je postopek podoben. 

 

2. Potrditev datuma pričetka obsevanja 

 

Radioterapevt je že ob predstavitvi bolnice konziliju ali na ponedeljkovem timskem sestanku 

izpolnil in oddal formular uvrstitve na obsevanje. Na formular zabeleži tudi morebitno 

uporabo intravenskega ali peroralnega kontrastnega sredstva (KS) pri pripravi na CT 

simulatorju. Administracija TRT na podlagi uvrstitvenega lista na simulatorju in linearnem 

pospeševalniku uskladi termin priprave na CT in pričetka obsevanja. Predlagana termina 

nato predstavi radioterapevtu v sklopu rednega jutranjega sestanka. Če se zdravnik s 

predlaganim strinja, to potrdi z datiranim podpisom na formular, ki ga vrne administraciji. Če 

meni, da so termini neustrezni, se skuša za ustreznejši datum dogovoriti z osebjem na 



obsevalni napravi in simulatorju ali po potrebi z ostalimi radioterapevti v sklopu jutranjega 

sestanka. Administracija bolnici pošlje obvestilo o usklajenem in potrjenem datumu priprave 

na simulatorju. Hkrati s pismom v primeru planirane uporabe KS bolnica prejme tudi 

vprašalnik za pripravo s KS. 

 

3. Prvi ambulantni pregled pri radioterapevtu 

 

Radioterapevt ob prvem pregledu pred obsevanjem opravi naslednje: 

• Anamnezo 

• Splošni status (tudi v primeru, da je bila bolnica že pregledana na OI, radioterapevt 

po potrebi opravi ciljano anamnezo in status). 

• Ginekološki status. 

• Beleženje izhodnega kliničnega stanja na formularju stranskih učinkov zdravljenja. 

• Načrtovanje morebitnih dodatnih preiskav. 

Sledi odločitev o tehniki obsevanja (TRT? BT? TRT+BT?), temeljita razlaga postopkov 

zdravljenja in stranskih učinkov bolnici in podpis datirane osveščene privolitve na zdravljenje 

s strani bolnice in zdravnika. Bolnica prejme knjižico z navodili za obsevanje ginekoloških 

tumorjev. 

 

Izvide ambulantnega pregleda in opravljenih preiskav ter termine dodatnih preiskav in 

teleradioterapije je potrebno zabeležiti v popis. V primeru, da  bo obsevanje potekalo 

ambulantno, zdravnik bolnici razloži režim kontrol v TRT ambulanti. V primeru, da bo bolnica 

med obsevanjem hospitalizirana, se dogovori za sprejem na oddelku. 

 

4. Vpogled v izvide dodatnih preiskav in določitev terminov za brahiterapijo, če je ta 

indicirana 

 

V kolikor obstaja indikacija za BT, radioterapevt izpolni uvrstitveni formular za poseg in 

obsevanje na oddelku za BT. Sestra BT (aministracija RT) opravi rezervacijo obsevalne 

naprave za naknadno polnjenje in sicer za čas, ki ga določi radioterapevt in je odvisen od 

načrtovane doze. Po rezervaciji termina ga sestra BT oz. administracija RT predstavi 

radioterapevtu. Ustreznost opravljene rezervacije radioterapevt potrdi s podpisom 

uvrstitvenega formularja. V primeru, da oceni predtavljeni termin kot neustrezen, opravi 

posvet  na BT oddelku. Po uskladitvi mnenj je možna optimizacija termina aplikacije. 

Po potrditvi datuma aplikacije sestra na BT oddelku določi datum sprejema bolnice in o tem 

obvesti bolnico s standardiziranim pismom. Datum pošiljanja pisma sestra BT zabeleži v 

mapo s programom aplikacij in pošiljanje potrdi s podpisom. 



 

TELERADIOTERAPIJA 

 

5. 3D načrtovanje teleradioterapije 

 

Splošni del tega poglavja standardnih postopkov ravnanja je skladen s protokolom za 

konformno 3D obsevanje na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. 

 

6. CT simulator – slikanje za načrtovanje obsevanja 

V kolikor bolnica ne pride na simulator na datum, ki ji je bil javljen s pismom na dom, inženirji 

na simulatorju/administracija TRT opravijo telefonsko poizvedbo in se z bolnico dogovorijo za 

nov datum simulatorja ter obvestijo lečečega radioterapevta. Radioterapevt ali specializant je 

med CT slikanjem prisoten na simulatorju. 

 

Lega bolnice: Med CT slikanjem in obsevanjem je bolnica praviloma v hrbtni legi. Za lego na 

trebuhu se odloči radioterapevt v primeru hude adipoznosti bolnice (uporaba »belly boarda«) 

ali v primeru medicinskih razlogov, zaradi katerih bolnica težko leži na hrbtu. V primeru, da je 

poleg slikanja male medenice indicirano slikanje paraaortnega področja, morajo biti zgornje 

okončine sklenjene nad glavo. 

 

Fiksacijski pripomočki: Ob simulaciji in obsevanju je potrebna uporaba običajnih fiksacijskih 

pripomočkov, ki kontrolirajo stopnjo rotacije medenice in kranio-kavdalno nastavitev (podlaga 

za glavo, podlaga pod koleni, podpora stopal). Uporabljene podlage za glavo, trup in noge 

zabeležimo pisno in s fotodokumentacijo. Dokumentiramo tudi morebitno uporabo »belly-

boarda«. Posebnih fiksacijskih pripomočkov, npr. »maske« za medenico, praviloma ne 

uporabljamo. 

 

Polnitev mehurja in danke: Da bi v kar največji meri zmanjšali negotovost v legi tkiv v 

medenici, je potrebno zagotoviti čim bolj reproducibilno polnitev mehurja in danke med 

simulacijo in obsevanjem. Praviloma bolnici naročimo, naj: 

 pred pripravo na simulatorju in vsakim obsevanjem izprazni danko, 

 eno uro pred simulatorjem izprazni sečnik in popije 300 ml tekočine (v primeru 

slikanja s peroralnim kontrastom: navodila za zaužitje tekočine glej spodaj). 

Morebitno drugačno metodo zagotavljanja reproducibilne polnitve mehurja je 

potrebno navesti na obsevalni karton. 

 

 



Kontrasti, bolus:  

 Za prikaz tankega črevesa (po presoji radioterapevta) uporabimo kontrast 

Gastromiro. Bolnica 1 uro pred simulacijo izprazni sečni mehur. Nato popije 3 x 2 

dl kontrastnega sredstva (en pokrovček praška z 2 dl vode na 20 minut). Sledi 

CT. 

 Izjemoma se radioterapevt odloči za uporabo intravenskega kontrastnega 

sredstva, ki ga apliciramo po protokolu za pripravo bolnic z rakom vratu maternice 

 V nožnico vstavimo upognjen prazen urinski kateter, tako da se krivina nahaja v 

slepem koncu nožnice. 

 V rektum vstavimo prazen urinski kateter. 

 Na anus postavimo kovinski marker 

 

Slikanje: Po namestitvi bolnice v pravilen položaj radiološki inženirji na koži označijo in 

vtetovirajo referenčne laserske točke in opravijo CT slikanje. Debelina reza ne sme presegati 

3-5 mm (brez razmika med rezi). Anatomsko področje slikanja (kranialni in kavdalni rob, 

morebitna vključitev paraaortnega področja) določi radioterapevt oz. specializant na 

topogramu na osnovi patološkega stadija tumorja, stopnje diferenciacije in ostalih dejavnikov. 

Praviloma odvzamemo CT rezine v navedenih območjih: 

 

 Spodnja meja: 

o pod sednicama. V primeru, da želimo v CTV vključiti tudi ingvinalni 

bezgavčni loži, postavimo spodnjo mejo nekaj centimetrov pod sednici 

 Zgornja meja: 

o med L2 in L3 

o v primeru zasevkov v bezgavkah ob skupnem iliakalnem žilju ali ob 

aorti (stadij FIGO IIIc) zgornjo mejo slikanja praviloma postavimo med 

Th11 in Th12. 

 

Pošiljanje podatkov: Slike v DICOM formatu inženir po mreži pošlje v planirnico k fiziku 

skupaj z izpolnjenim obsevalnim kartonom (splošni del diagnoza in podatki o bolezni  na 

simulatorju izpolni zdravnik). Fizik na CT slike z metodo avtomatske segmentacije vnese 

zunanje konture telesa in slike pošlje na strežnik, obsevalni karton prinese v vrisovalnico ter 

ga vstavi v predal lečečega radioterapevta.. V primeru planiranja s sistemom Eclipse, inženir 

slike v DICOM formatu pošlje na planirni računalnik,  obsevalni karton pa vstavi v predal 

lečečega radioterapevta v vrisovalnici.  

 



7. Vrisovanje tarčnih volumnov in rizičnih organov, predpisovanje doze in režima 

frakcionacije ter principi planiranja TRT 

 

Obsevanje medenice 

Tarčni volumni: Načrtovanje tridimenzonalne konformalne TRT medenice temelji na 

računalniško tomografskih slikah medenice v terapevtskem položaju. Med vrisovanjem 

tarčnih volumnov in rizičnih organov mora radioterapevt upoštevati prostorske podatke, 

pridobljene ob ginekološkem pregledu in slikovnih preiskavah. Radioterapevt na CT slike 

vriše: 

 morebitni tumorski volumen (gross tumor volume - GTV) – praviloma tega 

volumna pri pooperativnem obsevanju ni; 

 klinični tarčni volumen (clinical target volume - CTV): 

o ležišče primarnega tumorja (krn nožnice in brazgotina v parametrijih po 

operaciji), 

o proksimalna polovica nožnice (v primeru stadija FIGO IIIb celotna 

nožnica). 

o Odločitev o tem, katera bezgavčna področja bodo vključena v CTV je 

odvisna od radioterapevtove presoje. Ta temelji na verjetnosti 

mikroskopske prizadetosti posameznih bezgavčnih regij pri določeni 

histopatološki sliki in lokoregionalni razsežnosti tumorja, ugotovljeni ob 

operaciji. Praviloma v CTV vključimo eksterne in interne iliakalne 

bezgavke ter bezgavke ob skupnem iliakalnem žilju. V primeru 

patološke prizadetosti bezgavk ob skupnem iliakalnem žilju ali 

paraaortnih bezgavk v CTV vključimo paraaortno področje. 

 planirni tarčni volumen (planning target volume - PTV). Geometrijski princip 

pretvorbe CTV v PTV (velikost in smer varnostnega roba) je odvisen od 

presoje radioterapevta, upoštevaje klinično situacijo, pri čemer varnostni rob 

praviloma ni manjši od 1 – 1.5 cm (lahko asimetrično). 

 

 

Zdrava normalna tkiva: Poleg tarčnih volumnov radioterapevt vriše zunanje konture anusa, 

danke, esastega črevesa, sečnega mehurja, kolkov in drugih delov črevesa (zaželjeno). D-V 

restrikcije, ki izhajajo iz objavljene literature in so opredeljene v naši klinični praksi temeljijo 

na vrisovanju zunanjega obrisa celih organov (ne zgolj stene) brez dodanega roba za 

»planning organ at risk volume«. Objavljeni klinični rezultati glede zapletov obsevanja 

temeljijo na opisanem pristopu. Zato tudi v naši rutinski klinični praksi: 

1. Praviloma vrisujemo zunanje konture organov in ne stene. 



2. Praviloma ne dodajamo roba za »planning organ at risk volume«. 

3. Meje organov vrisujemo enotno: 

a. Anus: od markerja na anusu do anorektalnega prehoda. 

b. Rektum: od anorektalnega do rektosigmoidnega prehoda. 

c. Sigmo: od rektosigmoidnega prehoda do prehoda v descendentni kolon. 

d. Mehur: od vratu do svoda mehurja 

e. Kolki: kolčna glavica in veliki trohanter (ni soglasja) 

f. Tanko črevo: glede vrisovanja te strukture ni soglasja. Najprimernejše se zdi 

vrisovanje celotnega potencialnega peritonealnega prostora/votline, v kateri 

se lahko nahaja tanko črevo. 

g. Če načrtovanje poteka z IMRT, pride v poštev vrisovanje pelvičnega kostnega 

mozga. 

 

Predpisovanje doze in dozne zahteve/omejitve: Dozo predpisujemo in normaliziramo na 

izodozni črti, ki karseda konformno obdaja PTV. Kot meje za še sprejemljivo odstopanje 

doze znotraj PTV upoštevamo 95 % do 105 % predpisane doze. Priporočen predpisan dozni 

odmerek obsevanja znaša 1.8 ali 2.0 Gy, predpisano število doznih odmerkov pa od 23 do 

30. Celokupna priporočena biološko ekvivalentna doza ( /  = 10 Gy, referenčna doza na 

frakcijo = 2 Gy), ki jo predpišemo s TRT znaša:  

 

 PTV-E (»elektivni« PTV): 44 – 50 Gy10.  

 

Pri optimizaciji plana za obsevanje celotne male medenice skušamo doseči čim boljšo 

pokritost PTV s predpisano dozo ob čim nižji dozi v rizičnih organih, praviloma brez 

specifičnih numeričnih omejitev doze v njih. V primeru, ko predpisana doza presega 50Gy, 

navedemo dozne omejitve za rizične organe. 

 

Ko je indicirana kombinacija obsevanja s TRT in BT, v prvem delu zdravljenja bolnica 

praviloma prejme 45-46 Gy (a 1.8-2.0 Gy) na področje celotnega PTV-E (mala medenica). 

Sledi vstavitev aplikatorja in obsevanje s HDR brahiterapijo (glej spodaj). Po BT je v izjemnih 

primerih indicirano dodatno obsevanje PTV-E z odštetim volumnom centralnega dela male 

medenice oz. področja aplikacije BT (centralna zaščita). Praviloma na omenjeno področje 

apliciramo še 5.4 Gy (a 1.8 Gy). 

 

Obsevalna tehnika: Obsevanje poteka na linearnem pospeševalniku (6-15MV), praviloma s 

tehniko štirih polj (box tehnika) in po potrebi z njenimi različicami (dodatna manjša obsevalna 



polja za optimizacijo obsevalnega plana ipd.). Obsevanje poteka enkrat dnevno in petkrat 

tedensko. 

 

Obsevanje paraaortnega področja 

V primeru prizadetosti bezgavk ob skupnem iliakalnem žilju in ob abdominalni aorti v 

obsevalno polje vključimo tudi paraaortno področje. Tudi načrtovanje tega obsevanja temelji 

na računalniško-tomografskih slikah. Poleg CTV in PTV radioterapevt na planirni CT vriše 

konture ledvic, hrbtenjače in črevesa (zaželjeno).  

Tudi obsevanje paraaortnega področja poteka na linearnem pospeševalniku (6-15MV) s 

tehniko štirih (box) ali dveh (AP/PA) polj, po potrebi pa z njunimi različicami (dodatna manjša 

obsevalna polja za optimizacijo obsevalnega plana). 

 

Predpisovanje doze in dozne zahteve/omejitve: Dozo predpisujemo in normaliziramo na 

izodozni črti, ki karseda konformno obdaja PTV. Kot meje za še sprejemljivo odstopanje 

doze znotraj PTV upoštevamo 95 % do 105 % predpisane doze. Priporočen dnevni dozni 

odmerek obsevanja znaša 1.6 do 2.0 Gy. Obsevanje poteka enkrat dnevno in petkrat 

tedensko.  Celokupna priporočena biološko ekvivalentna doza ( /  = 10 Gy, referenčna doza 

na frakcijo = 2 Gy), ki jo predpišemo s TRT na PTV-E znaša 44 Gy10.  

 

Pri optimizaciji obsevalnega plana so glede homogenosti porazdelitve doze in pokritosti PTV 

s predpisano dozo upoštevane enake zahteve kot za PTV v medenici. Poleg tega je 

potrebno zadostiti doznim omejitvam v pozno reagirajočih zdravih tkivih ( /  = 3 Gy, 

referenčna doza na frakcijo = 2 Gy): 

 

• hrbtenjača:  

o Dmax < 45 Gy3, 

o dnevni dozni odmerek =<2Gy , 

• ledvici: 

o Dmean < 15-18 Gy3, 

o D90 < 10 Gy3 

o V10 < 100% 

o V12 < 55% 

o V20 < 32% 

o V23 < 30% 

o V28 < 20% 

 

 •  črevo:  V45 < 195 ccm 



 

• kostni mozeg V10 < 90% 

 

 

 

8. Izpolnitev vseh potrebnih rubrik na uporabniškem vmesniku programa 

Mosaiq/Time planner 

 

Po vrisovanju tarčnih volumnov in rizičnih organov ter opredelitvi režima obsevanja 

radioterapevt v primeru planiranja v planirnem sistemu Focal/XiO izpolni vse rubrike v 

programu Mosaiq, ki so potrebne za pričetek obsevanja: 

 

 opredelitev in potrditev lokalizacije obsevanega področja in diagnoze, 

 opredelitev namena zdravljenja, 

 opredelitev in potrditev skupne doze, dnevnega doznega odmerka, števila 

odmerkov in časovnega režima frakcionacije, 

 opredelitev in potrditev zaporedja obsevanja posameznih nivojev tarčnega 

volumna (PTV1, 2,..n). 

 izpolni »quality check list« 

 

V primeru planiranja v planirnem sistemu Eclipse radioterapevt izpolni obsevalni karton 

ter v programu »Time planner« potrdi zaključek vrisovanja. Obsevalni karton dostavi v 

ustrezno planirnico. 

 

 

 

9. Izdelava in kontrola obsevalnega plana s strani fizikov in radioterapevta 

 

Fizik ali dozimetrist izdela optimiziran obsevalni plan, upoštevaje zahteve za pokritost 

tarčnega volumna ob spoštovanju morebitnih predpisanih doznih omejitev v normalnih 

zdravih tkivih. Po pregledu plana njegovo ustreznost potrdita s podpisom prvi fizik ali 

dozimetrist in drugi fizik. Plan s podatki o premiku izocentra vzdolž treh geometrijskih osi fizik 

preda radioterapevtu (v predal za kontrolo planov v vrisovalnici). Vse korake v postopku 

izdelave plana fizik/dozimetrist beleži tudi v porgramu Mosaiq/Time planner. 

Ustreznost obsevalnega plana pred narisom oz. pričetkom zdravljenja oceni radioterapevt z 

ogledom dozno volumskega histograma (DVH) in topografskih odnosov med dozno 

porazdelitvijo in tarčnim volumnom ter rizičnimi organi na vseh transverzalnih CT rezih 



znotraj obsevanega volumna (irradiated volume-IV) Poročilo ICRU 50, 62 . Poleg ogleda 

dozne porazdelitve v transverzalni ravnini je priporočen ogled porazdelitve v rekonstruirani 

sagitalni in koronarni ravnini. Pregledu plana služi računalniški program Focal oz. program 

Eclipse. Pri pregledu plana mora radioterapevt preveriti: 

 

 istovetnost bolnice in CT slik, uporabljenih za planiranje, 

 skupno predpisano dozo, 

 višino dnevnega doznega odmerka, 

 ustreznost pokritosti tarčnega volumna oz. njegovih nivojev (V100, V95, D100, D90 

za PTV), 

 velikost morebitnih zlivajočih se področij doznega minimuma (< 95% predpisane 

doze) znotraj PTV, 

 velikost morebitnih zlivajočih se področij doznih maksimumov (> 105 % predpisane 

doze): 

o znotraj PTV in 

o znotraj normalnih zdravih tkiv, 

 spoštovanje morebitnih predpisanih doznih omejitev v normalnih zdravih tkivih.  

 

Poleg kvantitativne ocene dozno volumskih parametrov, ki izhajajo iz histograma je potrebno 

opraviti tudi kvalitativno in semikvantitativno oceno dozne porazdelitve v omenjenih ravninah. 

Pregled zgolj dozno volumskih parametrov lahko nameč prikrije topografsko neustrezno 

porazdelitev doze. 

 

V kolikor se radioterapevt z izdelanim planom strinja, to potrdi z lastnoročnim podpisom 

obsevalnega kartona v rubriki kontrola plana in z elektronskim podpisom v rubriki plan 

approval na uporabniškem vmesniku programa Focal/Eclipse. S podpisom jamči, da je 

pregledal vse zgoraj navedene elemente in se strinjal z njihovo vsebino. Potrditev plana 

vnese tudi v program Mosaiq oz. Time planner. 

V primeru, da se s predlaganim planom obsevanja ne strinja, radioterapevt prosi fizika za 

dodatno optimizacijo dozne porazdelitve. Zaželjeno je, da pri postopku dodatne optimizacije 

osebno sodeluje. Optimizaciji sledi ponoven pregled plana. 

 

10. Premik izocentra 

 

Če je pri bolniku načrtovan naris po planu, po potrditvi plana zdravnik obsevalni karton vstavi 

v predal »simulator« v vrisovalnici. Inženirji na simulatorju opravijo postopek premika 



izocentra. Ob tem obisku na simulatorju je bolnik obveščen o datumu pričetka obsevanja. 

Obsevalni karton inženirji vrnejo fizikom v planirnico. 

V kolikor naris po planu ni potreben radioterapevt po potrditvi plana karton dostavi v predal 

za pošiljanje v planirnici 1 oz. na obsevalni aparat. Če bo obsevanje potekalo s tehniko 

»Rapid arc« ali IMRT, radioterapevt karton po pregledu plana ponovno dostavi fizikom v 

ustrezno planirnico. 

 

11.  Predstavitev obsevalnega plana znotraj skupine za radioterapijo ginekoloških 

tumorjev 

 

Po potrditvi obsevalnega plana s strani radioterapevta je zaželjena predstavitev bolničine 

dokumentacije in obsevalnega plana kolegiju radioterapevtov iz skupine za ginekološko 

radioterapijo. Za predstavitev dokumentacije poskrbi radioterapevt, ki bolnico zdravi. Inženirji 

z aparatov, kjer se bolniki obsevajo, na sestanek dostavijo obsevalne kartone bolnikov, ki so 

z obsevanjem pričeli v času od prejšnjega sestanka. Če člani kolegija plan ocenijo kot 

neustrezen, je potrebna dodatna optimizacija plana s strani lečečega radioterapevta in 

radiofizika. Strinjanje s planom kolegij potrdi s podpisom na obsevalni karton. 

 

12. Pričetek TRT in in-vivo dozimetrija 

 

Pri prvem ali drugem obsevanju inženirji na aparatu opravijo in-vivo dozimetrijo. V kolikor 

rezultat presega določeno mejo, o tem obvestijo fizika, ki ukrepa v skladu s protokolom (glej 

protokol in-vivo dozimetrije). 

 

13. Pričetek TRT in kontrola ujemanja načrtovanih z dejanskimi obsevalnimi polji 

 

Glej protokol preverjanja portalov. 

 

14. Nadaljevanje TRT in kontrole med obsevanjem 

 

Kllinične kontrole med zdravljenjem potekajo ob rednih pregledih v TRT ambulanti ob sredah. 

Pri hospitaliziranih bolnicah kontrole izvajamo ob vsakodnevnih vizitah. Enkrat tedensko med 

zdravljenjem beležimo akutne stranske učinke obsevanja. Ocena akutnih stranskih učinkov 

zdravljenja temelji na priporočilih skupine za radioterapijo in onkologijo (Radiation Therapy 

Oncology Group - RTOG) 11 . V primeru prekinitve obsevanja je potrebno vzrok in trajanje 

prekinitve zabeležiti v popis. Po potrebi kontroliramo laboratorijske izvide ali opravimo 



dodatne preiskave. Ob koncu teleradioterapije in pred morebitno aplikacijo brahiterapije 

ponovimo ginekološki status. 

 



BRAHITERAPIJA 

 

V večini primerov BT apliciramo bodisi kot dodatek k TRT, bodisi kot edino obsevalno 

zdravljenje. V primeru, ko BT predstavlja dodatek k TRT,  jo praviloma načrtujemo po koncu 

(prvega dela) TRT. 

 

15. Sprejem na oddelek za brahiterapijo 

 

Bolnico na oddelek za BT praviloma sprejmemo na dan predvidenega posega. Sprejemni 

zdravnik na dan sprejema vzame anamnezo in opravi splošni in ginekološki pregled. Izvid 

zabeleži v popis in odredi morebitne laboratorijske preiskave. 

 V primeru, da je BT načrtovana kot dodatek TRT, mora radioterapevt ob aplikaciji BT 

upoštevati dozo, ki jo je bolnica že prejela s TRT. Kot vir podatkov mu služi popis in kopija 

obsevalnega kartona s TRT, ki jo mora najkasneje na dan sprejema na oddelek za BT 

dostaviti osebje linearnega pospeševalnika. Radiološki inženir/dozimetrist na oddelku za BT 

je dolžan preveriti, ali je kopija kartona dostavljena. 

Radioterapevt je bolnici dolžan razložiti postopek posega, časovne okvire obsevanja, 

pričakovani rezultat zdravljenja in možne stranske učinke BT. Pogoj za izpeljavo BT je 

podpis datiranega osveščenega pristanka s strani bolnice ali njenega skrbnika ter 

radioterapevta.  

Pred posegom medicinska sestra inštrumentarka izpolni splošni del obsevalnega kartona v 

programu Access na računalniku pred operacijsko sobo. 

Bolnico s popisom nato medicinske sestre pripravijo za poseg in pospremijo v operacijsko 

sobo. 

 

16. Prva aplikacija, slikanje in planiranje 

 

V operacijski sobi morajo biti med posegom vedno prisotni radioterapevt, medicinska sestra 

inštrumentarka, bolničarka (asistentka inštrumentarke) in radiološki inženir/dozimetrist. 

Prisotnost fizika med posegom je potrebna izjemoma, po predhodnem dogovoru. 

Radiološki inženir/dozimetrist poskrbi, da je pred pričetkom posega na HDR kontrolnem pultu 

vklopljen prenosnik s planirnim sistemo Brachyvision. 

 

Čistemu umivanju nožnice in zunanjega spolovila (radioterapevt) sledi vstavitev Foleyevega 

katetra (radioterapevt). 

Mehurček katetra medicinska sestra napolni s 7 ml radioopačnega kontrastnega sredstva in 

ga namestimo na vrat mehurja z nežnim potegom.  



Pred posegom radioterapevt ponovi klinični pregled, izmeri dolžino in širino nožnice, določi 

tarčno dolžino in globino v kateri bo predpisana doza. Priporočeno je, da pred prvim 

posegom ta pregled vključuje tudi določitev dimenzij nožnice (premer, debelina stene, bližina 

rizičnih organov) s transrektalnim ultrazvokom in ultrazvočnim gelom v nožnici. 

Po končanem pregledu radioterapevt izbere aplikator, primeren dimenzijam nožnice.  

Radioterapevt nato vstavi aplikator v nožnico in rektalno sondo z markerji v rektum. 

Aplikator v nožnici radiološki inženir/dozimetrist fiksira z uporabo zunanjega fiksatorja. Pri 

tem je radiološki inženir/dozimetrist pozoren na globino vstavitve, ki mora biti enaka, kot jo je 

določil radioterapevt. Pomembno je tudi, da je kot aplikatorja takšen, kot ga je določil 

radioterapevt ob vstavitvi. Globina in kot nista numerično, temveč opisno opredeljena. Zato je 

ob fiksaciji ali po njej potrebno, da  radioterapevt preveri končni položaj aplikatorja. 

Radioterapevt nato izpolni brahiradioterapevtski obsevalni list. Zabeleži tip aplikatorja in 

predpiše dozo. Navede globino predpisa, tarčno dolžino in višino predpisane doze. 

Praviloma zato uporabi enega od vnaprej pripravljenih šablonskih planov, ki ustreza 

bolničinim individualnim patoanatomskim razmeram. Obsevalni list je potrebno izpolniti v 

digitalni obliki v programu Access v sobi za operacijsko sobo. Digitalni karton radioterapevt 

natisne in podpiše. Nato ga preda fiziku/dozimetristu za izdelavo obsevalnega plana. 

Radiološki inženir/dozimetrist medtem posname 2 pravokotna rentgenska posnetka z 

obročkom za določitev povečave. Radioterapevt si ogleda slike aplikacije na monitorju 

rentgenske naprave (c-lok) in oceni medsebojne topografske odnose med aplikatorjem, 

rektalno sondo in mehurčkom Foleyevega katetra. Če meni, da je položaj ustrezen, se 

postopek nadaljuje. V nasprotnem primeru je potrebna modifikacija lege aplikatorja in 

ponovno slikanje. 

Ko je lega aplikatorja sprejemljiva, fizik/dozimetrist prične z izdelavo plana na podlagi vnaprej 

izdelanega šablonskega plana. 

Upoštevaje navodila radioterapevta na podpisanem obsevalnem kartonu fizik/dozimetrist iz 

knjižnice izbere ustrezni šablonski plan (dolžina in globina predpisa in premer aplikatorja), ki 

ga uporabi za dotično bolnico. 

Fizik/dozimetrist preveri parametre šablonskega plana (dolžina in globina predpisa, premer 

aplikatorja in lega točke predpisa), predpisano dozo. Podatki na planu se morajo ujemati  s 

podatki na obsevalnem kartonu.  

 

 

 

 

 

 



17. Druga in naslednje aplikacije 

 

Vse naslednje aplikacije potekajo tako kot prva z nekaj razlikami: 

 Meritev dimenzij nožnice s transrektalnim ultrazvokom ni potrebna. 

 Vstavitev urinskega katetra in rektalne sonde ter rtg slikanje niso potrebni, 

razen če radioterapevt oceni drugače. 

 Radioterapevt kot osnovo za obsevalni karton vzame obsevalni karton 

prejšnje aplikacije. 

 Fizik/dozimetrist praviloma uporabi enak šablonski plan kot ob prejšnji(h) 

aplikacija(h). 

 

18. Predpisovanje doze 

 

 Dozo predpisujemo na izodozno črto, ki poteka skozi točko predpisa. Točko 

predpisa doze določi radioterapevt glede na klinično situacijo (površina 

aplikatorja, 5 mm od površine v centralni ravnini, 10 mm od površine...). 

 Praviloma v brahiterapevtski CTV vključimo le proksimalno tretjino nožnice. 

 Obsevanje poteka z visoko hitrostjo doze. 

 Pravilom predpišemo nominalno dozo 5 Gy. 

 Običajna shema shema obsevanja: 

 4 x 5 Gy na globino 5 mm od površine aplikatorja v referenčni ravnini in v 

proksimalni tretjini nožnice (pooperativna BT, brez TRT) 

 2 x 5 Gy na globino 5 mm od površine aplikatorja v referenčni ravnini in v 

proksimalni tretjini nožnice (pooperativna BT po predhodni TRT 45-46 Gy 

a 1,8-2 Gy) 

 

19. Obsevanje 

 

Obsevanje poteka z obsevalno napravo za naknadno polnjenje aplikatorjev z 192Ir izvorom z 

visoko hitrostjo doze. Med BT je bolnica v enakem položaju kot med rtg slikanjem. Bolničino 

stanje spremljamo s pomočjo neposrednega video nadzora v času obsevanja. Med 

obsevanjem morajo biti v sobi s kontrolnim pultom HDR naprave prisotni fizik/dozimetrist, 

radiološki inženir/dozimetrist, radioterapevt in medicinska sestra inštrumentarka. Vse 

posebnosti v poteku BT ustrezno osebje beleži (medicinski zapleti-radioterapevt, tehnični 

zapleti-inženir/dozimetrist, itd.).. 

 



20. Beleženje in poročanje časovnih in dozno/volumskih parametrov obsevanja 

 

V šablonskem planu registriramo vse dejavnike, povezane s časovnim potekom obsevanja, 

dozo prejeto v nekaterih točkah: 

-točka predpisa 

-na površini aplikatorja v centralni ravnini 

-na površini aplikatorja na vrhu cilindra 

-5mm od vrha cilindra nekatere  

 

21. Sledenje bolnic 

 

Bolnice spremljamo ob rednih ambulantnih pregledih s kliničnim pregledom in preiskavami, ki 

so načrtovane po naslednji časovni shemi: 

 

Preiskava Čas od začetka zdravljenja (meseci) 

0a 3  6 12 24 36 48       60 

Klinični pregled         

Ginekološki pregled 
        

Laboratorijb         

Ocena morbiditeted         

aPred pričetkom zdravljenja-glej Preiskave pred zdravljenjem 

bKrvna slika, biokemija, dušični retenti, ev. marker CA-125 

cOcena poznih zapletov obsevanja z uporabo LENT-SOMA lestvice 17  

dOcena inicialnega stanja genitournega in gastrointestinalnega stanja (Priloga 1  - K0) 

 

Kontrole po presoji izvajamo lahko tudi pogosteje. V primeru suma na ponovitev bolezni je 

potrebna ustrazna individualna diagnostična obdelava, vključno z biopsijo ali (ultrazvočno 

vodeno) tankoigelno aspiracisko biopsijo sumljivih sprememb, MRI medenice, CT trebuha, 

rtg in/ali CT prsnega koša ipd. 

 

 

 


